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1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(денна форма навчання)

Вид контролю

-

-

6

-

8

Самостійна робота

Лабораторні заняття

лекції

12

Семестр № 2
2
4

Практичні заняття

Тема № 1. Предмет і
значення логіки. Основні
логічні закони
Тема № 2. Поняття як форма
мислення. Логічні операції
з поняттями.
Тема № 3. Судження.
Логічні відношення між
судженнями.
Тема № 4. Умовивід як
логічна форма. Види
умовиводів.
Тема № 5. Простий
категоричний силогізм.
Тема № 6. Складні та
складноскорочені
умовиводи
Тема № 7. Гіпотеза і
аргументація. Доведення і
спростування.
Всього за семестр № 2

Семінарські заняття

Кількість годин відведених на вивчення
навчальної дисципліни
з них:

Всього

Номер та назва навчальної
теми

14

2

4

-

14

2

4

-

14

2

6

-

12

2

4

12

2

4

-

-

6

12

2

4

-

-

6

90

14

30

-

-

46

8

-

6

6

залік

-

-

Самостійна робота

Семінарські заняття

Лабораторні заняття

14

Семестр № 2
2
-

Практичні заняття

Тема № 1. Предмет і
значення логіки. Основні
логічні закони

лекції

Кількість годин відведених на вивчення
навчальної дисципліни
з них:

Всього

Номер та назва навчальної
теми

12

Вид контролю

2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(заочна форма навчання)

Тема № 2. Поняття як форма
мислення. Логічні операції
з поняттями.
Тема № 3. Судження.
Логічні відношення між
судженнями.
Тема № 4. Умовивід як
логічна форма. Види
умовиводів.
Тема № 5. Простий
категоричний силогізм.
Тема № 6. Складні та
складноскорочені
умовиводи
Тема № 7. Гіпотеза і
аргументація. Доведення і
спростування.
Всього за семестр № 2

12

-

2

-

-

10

14

-

2

-

-

12

14

2

-

-

-

12

12

-

-

-

-

12

12

-

-

-

-

12

12

-

-

-

-

12

90

4

4

-

-

82

залік

3. Методичні вказівки до семінарських занять
Тема № 1. Предмет і значення логіки. Основні логічні закони
Семінарське заняття 1-2. Предмет і значення логіки.
Основні логічні закони
Навчальна мета заняття: ознайомитись з предметом логіки як науки, етапами її
становлення і розвитку, особливостями критичного мислення; сутністю логічних
законів
Кількість годин: 4

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Навчальні питання:
Визначення логіки як науки.
Основні етапи розвитку логіки.
Проблема істинності і правильності мислення.
Поняття логічного закону
Закон тотожності та типові його порушення.
Закон суперечності та його порушення.
Закон виключення третього та його порушення.
Закон достатньої підстави та типові його порушення.

Методичні рекомендації до вивчення теми
У першому питанні слід зосередити увагу на значенні терміна «логіка». Він
походить від давньогрецького слова «логос» (lоgos), яке перекладається на
українську мову як «слово», «поняття», «вчення», «розум». Засновником логіки
вважають давньогрецького філософа Аристотеля (384-322 рр . до н .е.), який вперше в
історії античної філософії зробив людську думку предметом наукового дослідження.
У сучасному тлумаченні, логіка – це наука, що вивчає форми і закони правильного
мислення. Вона досліджує мислення з точки зору правильної побудови думки, вивчає

форми, схеми і структури наших міркувань. Форма мислення – це спосіб
відображення предметів і явищ об’єктивної реальності. Основними формами
мислення є поняття. судження, умовиводи.
Закони тотожності, суперечності, виключеного третього і достатньої підстави
виражають корінні властивості логічного мислення, його визначеність,
несуперечність, послідовність і обґрунтованість. З’ясування суті основних
формально-логічних законів, їх ролі в процесі міркування, значення в роботі юриста
допоможе виділяти і усувати логічні помилки, що виникають при порушенні вимог
цих законів. Дотримання закону тотожності оберігає мислення від розпливчатості,
туманності, двозначності, дозволяє досягти визначеності і точності, що є істотними
властивостями правильного мислення. Закон тотожності є найважливішим законом
логіки. Типовими порушеннями закону тотожності є дві помилки: підміна поняття
та підміна тези.
Закон суперечності застосовується тільки в випадку, коли відносно усіх
складових думки, що входять у поле аналізу, виконується закон тотожності. Закон
стверджує, що один з членів суперечності обов'язково помилковий, отже, і
суперечність в цілому завжди буде помилковою. Порушення закону виключеного
третього полягає в твердженні одночасної хибності двох контрадикторних суджень і
в пошуках третього істинного. Проте «третього не дано». Закон достатньої підстави:
всяка дійсна думка повинна мати достатню підставу. Вибір достатньої підстави
залежить від тези, що потребує обґрунтування: це можуть бути закони права або
закони природи, правила ведення кримінального процесу або правила арифметики,
різного роду факти тощо. Цей закон говорить про те, що нічого не можна приймати
на віру, все потрібно раціонально обґрунтовувати.
Питання цільових виступів студентів
1.
2.
3.
4.
5.

Особливості логіки як науки про форми правильного мислення.
Місце логіки у професійній підготовці правоохоронців.
Критичне мислення і толерантність.
Універсальний характер основних законів мислення.
Роль законів логіки у формування інтелектуальної культури людини.
Теми рефератів

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Мислення як предмет аналізу у формальній логіці.
Закон тотожності в практичній діяльності юриста.
Сутність і об’єктивний характер закону тотожності.
Закон суперечності та його значення у слідчій практиці.
Закон виключеного третього і його порушення.
Закон достатньої підстави, його значення у слідчій практиці.
Література

1. Бандурка О. М., О.В. Тягло. Юридична логіка : підручник] 2-е видання,
переробл. і доповн. Харків : Золота миля, 2017. 216 с.
2. Войтенко Д.О., Качурова С.В., Невельська-Гордєєва. Логіка в запитаннях і
відповідях : навчальний посібник / за заг. ред. О.П. Невельської-Гордєєвої.
Харків: Право, 2019. 126 с.

3. Геращенко Т.Г. Логіка : робочий зошит для вик. практ. завдань та сам. роботи
студ. денної форми навчання. Суми: СФ ХНУВС, 2018. 80 с.
URL:http://www.sumy.univd.edu.ua
4. Кислюк К.В. Логіка : конспект лекцій. Київ : Кондор, 2016. 92 с.
5. Конверський А.Є. Логіка : підручник для студентів юридичних факультетів.
Київ : Центр навчальної літератури, 2019. 424 с.
6. Конверський А.Є. Традиційна логіка : підручник. Київ : Центр навчальної
літератури, 2019. 452 с.
7. Колотілова Н. Логіка і риторика : монографія. Київ : Центр навчальної
літератури, 2019. 272 с.
8. Ряшко В.І. Логіка : навчальний посібник. Київ : Центр навчальної літератури,
2019. 328 с.
9. Тетарчук І.В. Логіка для юристів: навчальний посібник. Київ : ЦУЛ, 2021. 150
с.
10.Хоменко І.В. Логіка. Теорія і практика : підручник. Київ : Центр навчальної
літератури, 2019. 328 с.
Тема № 2. Поняття як форма мислення. Логічні операції з поняттями
Семінарське заняття 3-4. Поняття як форма мислення.
Логічні операції з поняттями
Навчальна мета заняття: засвоїти сутність поняття як форми мислення, навчитись
здійснювати операції визначення і поділу понять, оцінювати їх правильність у
подальшій професійній діяльності.
Кількість годин: 4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Навчальні питання:
Загальна характеристика поняття.
Зміст поняття.
Обсяг поняття.
Види понять.
Відношення між поняттями.
Поділ понять як логічна операція.
Визначення понять як логічна операція.
Логічні операції узагальнення та обмеження понять.

Методичні рекомендації до вивчення теми
При вивченні теми слід звернути особливу увагу на питання: поняття як форма
мислення, зміст і об’єм поняття, види понять, відносини між поняттями, операції
обмеження і узагальнення, визначення і ділення понять. Правове мислення
правоохоронця в логічному аспекті полягає в оперуванні правовими (юридичними)
поняттями, в процесі якого, він визначає їх структуру, встановлює відношення між
поняттями та емпіричними і абстрактними об'єктами, які відображаються в даних
поняттях.
Зміст поняття - це сукупність суттєвих ознак предметів, на підставі яких предмети
узагальнюються і виділяються в класи. Треба зазначити, що під ознакою розуміють як
властивості предметів, так і відношення між ними. Обсяг поняття - це клас предметів, які
виділяються і узагальнюються в понятті. Кожному з цих предметів притаманні ознаки,

що складають зміст поняття. Предмети, що входять до обсягу поняття, називаються
елементами обсягу поняття.
Залежно від того, мисляться в поняттях ознаки разом з їх носіями (предметами) чи
ізольовано від них, вони поділяються на конкретні й абстрактні. Конкретне поняття поняття, в якому мисляться ознаки з їх носіями, тобто відповідними предметами.
Абстрактне поняття - поняття, в якому мислиться ознака, ізольована від її носія. За
обсягом, тобто за кількістю предметів, які в них мисляться, поняття поділяють на
загальні й одиничні. Загальне поняття - поняття, в якому мислиться два чи більше
предметів. Одиничне поняття - поняття, в якому мислиться один-єдиний предмет.
Сумісні поняття - це поняття, які мають спільні елементи обсягу, тобто їх обсяги
повністю або частково співпадають. Несумісні поняття - це поняття, які не мають
спільних елементів обсягу, тобто їх обсяги не співпадають. Відповідно до цього поділу
понять у логіці відрізняють типи відношень між сумісними поняттями і типи відношень
між несумісними поняттями.
Питання цільових виступів студентів
1.
2.
3.
4.
5.

Відношення між сумісними поняттями.
Типи відношень між несумісними поняттями.
Операція поділу поняття і типові її порушення.
Операція визначення поняття в типові її порушення.
Операції, що замінюють визначення: опис і характеристика.
Теми рефератів

1.
2.
3.
4.
5.

Поняття як форма мислення,
Сутність ціннісних припущень.
Особливості дескриптивних припущень.
Типи відношень між несумісними поняттями.
Правове мислення юриста в логічному аспекті.
Література

1. Бандурка О. М., О.В. Тягло. Юридична логіка : підручник] 2-е видання, переробл.
і доповн. Харків : Золота миля, 2017. 216 с.
2. Войтенко Д.О., Качурова С.В., Невельська-Гордєєва. Логіка в запитаннях і
відповідях : навчальний посібник / за заг. ред. О.П. Невельської-Гордєєвої.
Харків: Право, 2019. 126 с.
3. Геращенко Т.Г. Логіка : робочий зошит для вик. практ. завдань та сам. роботи
студ. денної форми навчання. Суми: СФ ХНУВС, 2018. 80 с.
URL:http://www.sumy.univd.edu.ua
4. Кислюк К.В. Логіка : конспект лекцій. Київ : Кондор, 2016. 92 с.
5. Конверський А.Є. Логіка : підручник для студентів юридичних факультетів. Київ
: Центр навчальної літератури, 2019. 424 с.
6. Конверський А.Є. Традиційна логіка : підручник. Київ : Центр навчальної
літератури, 2019. 452 с.
7. Колотілова Н. Логіка і риторика : монографія. Київ : Центр навчальної літератури,
2019. 272 с.
8. Ряшко В.І. Логіка : навчальний посібник. Київ : Центр навчальної літератури,
2019. 328 с.

9. Тетарчук І.В. Логіка для юристів: навчальний посібник. Київ : ЦУЛ, 2021. 150 с.
10. Хоменко І.В. Логіка. Теорія і практика : підручник. Київ : Центр навчальної
літератури, 2019. 328 с.
Тема № 3. Судження. Логічні відношення між судженнями
Семінарське заняття 5-6. Судження. Логічні відношення між судженнями
Навчальна мета заняття: засвоїти сутність судження як форми мислення, навчитись
будувати прості та складні судження, виявляти і долати помилки у судженнях з
професійної тематики, формулювати судження та оцінювати їх правильність у
професійній діяльності правоохоронців.
Кількість годин: 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Навчальні питання:
Визначення судження, його побудова.
Прості судження.
Розподіл простих суджень за кількістю і якістю.
Логічний квадрат.
Розподіленість термінів (перетворення) у простому судженні.
Складні судження.

Методичні рекомендації до вивчення теми
При вивченні цієї теми потрібно звернути особливу увагу на структуру простої
атрибутивної думки, ділення цих думок за якістю і кількістю, об’єднану класифікацію,
відповідно до якої думки діляться на загальностверджувальні, загальнозаперечні,
частковостверджувальні та частковозаперечні, а також на розподіл термінів в думках.
Судження це така форма думки, в якій що-небудь затверджується або заперечується про
існування предметів і явищ, про зв'язки між предметами і їх властивостями або про
відносини між предметами. Просте висловлювання складається з трьох частин: суб'єкта,
предиката, зв'язки. Суб'єкт - це частина висловлювання, в якій відображено предмет
думки і який позначається символом S. Предикат - це частина висловлювання, в якій
відображені властивості предмета думки, а також відношення між предметами думки.
Він позначається символом Р.
Між висловлюваннями А, Е, І, О існують певні відношення, що їх можна виразити у
вигляді «логічного квадрату». Важливим є розуміння розподіленості термінів у
судженні. Розподіленим вважаються поняття, узяті у повному своєму обсязі. Відношення
протилежності (контрарності) існують між загальностверджувальними (А) і
загальнозаперечними
(Е)
висловлюваннями.
Відношення
підпротилежності
(субконтрарності) існують між частковостверджувальними (І) і частковозаперечними (О)
висловлюваннями. Відношення суперечності (контрадикторності) існують між
загальностверджувальними (А) і частковозаперечними (О), а також між
загальнозаперечними (Е) і частковостверджувальними (І) висловлюваннями.
Відношення підпорядкування існують між загальностверджувальними (А) і
частковостверджувальними (І), а також між загальнозаперечними (Е) і
частковозаперечними (О) висловлюваннями.
Складними називають висловлювання, що створюються з декількох простих за
допомогою певних логічних операцій - кон'юнкції, диз'юнкції, імплікації,
еквівалентності, заперечення.

Питання цільових виступів студентів
1.
2.
3.
4.
5.

Логічна характеристика судження як форми мислення.
Логічні операції над судженнями.
Структура судження.
Поділ суджень за модальністю.
Розподіленість термінів у судженні.
Теми рефератів

1.
2.
3.
4.
5.

Особливості побудови складних суджень.
Алгоритм визначення логічного значення складного судження.
Функціонально-істиннісні відношення між судженнями.
Судження і речення.
Логічна структура суджень і тлумачення норм права.
Література

1. Бандурка О. М., О.В. Тягло. Юридична логіка : підручник] 2-е видання,
переробл. і доповн. Харків : Золота миля, 2017. 216 с.
2. Войтенко Д.О., Качурова С.В., Невельська-Гордєєва. Логіка в запитаннях і
відповідях : навчальний посібник / за заг. ред. О.П. Невельської-Гордєєвої.
Харків: Право, 2019. 126 с.
3. Геращенко Т.Г. Логіка : робочий зошит для вик. практ. завдань та сам. роботи
студ. денної форми навчання. Суми: СФ ХНУВС, 2018. 80 с.
URL:http://www.sumy.univd.edu.ua
4. Кислюк К.В. Логіка : конспект лекцій. Київ : Кондор, 2016. 92 с.
5. Конверський А.Є. Логіка : підручник для студентів юридичних факультетів.
Київ : Центр навчальної літератури, 2019. 424 с.
6. Конверський А.Є. Традиційна логіка : підручник. Київ : Центр навчальної
літератури, 2019. 452 с.
7. Колотілова Н. Логіка і риторика : монографія. Київ : Центр навчальної
літератури, 2019. 272 с.
8. Ряшко В.І. Логіка : навчальний посібник. Київ : Центр навчальної літератури,
2019. 328 с.
9. Тетарчук І.В. Логіка для юристів: навчальний посібник. Київ : ЦУЛ, 2021. 150
с.
10.Хоменко І.В. Логіка. Теорія і практика : підручник. Київ : Центр навчальної
літератури, 2019. 328 с.
Тема № 4. Умовивід як логічна форма. Види умовиводів
Семінарське заняття 7-8-9. Умовивід як логічна форма. Види умовиводів
Навчальна мета заняття: засвоїти сутність умовиводу як форми мислення,
ознайомитись з основними формами та основними правилами умовиводів,
формулювати умовиводи та оцінювати їх правильність у професійній діяльності
правоохоронців.
Кількість годин: 6

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Навчальні питання:
Визначення умовиводу.
Безпосередні умовиводи.
Індуктивні умовиводи. Види індукції.
Повна індукція.
Неповна індукція.
Аналогія як умовивід у пізнанні.

Методичні рекомендації до вивчення теми
Умовивід - це форма мислення, за допомогою якої з одного чи декількох суджень,
пов'язаних між собою, з логічною необхідністю виводиться нове судження. Умовиводи
поділяються, насамперед, на підставі сили зв'язку між засновками і висновком. Якщо з
даних засновків з необхідністю випливає єдиний висновок, то говорять про
демонстративні умовиводи. Якщо ж такого необхідного зв'язку немає і з даними
засновками сумісно кілька ймовірних висновків, то такі умовиводи називають
недемонстративними. До демонстративних умовиводів відносяться усі види дедукції і
повна індукція.
У безпосередніх умовиводах висновок виводиться лише із одної посилки шляхом
трансформації вихідного судження. Основними способами побудови безпосередніх
умовиводів є перетворення, обернення та протиставлення суджень. Ці операції
дозволяють модифікувати думку, перетворювати її за формою і змістом. Вивчаючи
питання «індуктивні умовиводи (або міркування)», особливу увагу слід звернути на їх
види, а також на методи наукової індукції, які використовуються у встановленні
причинно-наслідкових зв'язків явищ. Термін «індукція» походить від латинського слова
«induction і означає «наведення». Індуктивне міркування, як і будь-яке міркування,
складається з засновків і висновку. У засновках індуктивних міркувань міститься знання
про окремі предмети або групи (частини) предметів, у висновку - знання про весь клас
предметів. Повна індукція - це міркування, в якому на підставі наявності якоїсь ознаки у
кожного предмета певного класу робиться висновок про її наявність у всього класу
предметів.
Неповна індукція - це міркування, в якому на підставі наявності якоїсь ознаки у
частини предметів даного класу робиться висновок про її наявність у всього класу
предметів. Розрізняють два основних види неповної індукції: індукцію шляхом переліку
(популярну індукцію); індукцію шляхом відбору (наукову індукцію).
Питання цільових виступів студентів
1.
2.
3.
4.
5.

Загальна характеристика умовиводів.
Індукція як умовивід.
Наукова індукція.
Зв'язок індукції та дедукції в процесі пізнання.
Спостереження та експеримент у пізнанні.
Теми рефератів

1.
2.
3.
4.
5.

Логічні методи виявлення причинно-наслідкового зв’язку.
Обґрунтування правил висновку.
Роль індукції у пізнанні.
Особливості популярної індукції.
Взаємозв’язок індукції та дедукції.

Література
1. Бандурка О. М., О.В. Тягло. Юридична логіка : підручник] 2-е видання,
переробл. і доповн. Харків : Золота миля, 2017. 216 с.
2. Войтенко Д.О., Качурова С.В., Невельська-Гордєєва. Логіка в запитаннях і
відповідях : навчальний посібник / за заг. ред. О.П. Невельської-Гордєєвої.
Харків: Право, 2019. 126 с.
3. Геращенко Т.Г. Логіка : робочий зошит для вик. практ. завдань та сам. роботи
студ. денної форми навчання. Суми: СФ ХНУВС, 2018. 80 с.
URL:http://www.sumy.univd.edu.ua
4. Кислюк К.В. Логіка : конспект лекцій. Київ : Кондор, 2016. 92 с.
5. Конверський А.Є. Логіка : підручник для студентів юридичних факультетів.
Київ : Центр навчальної літератури, 2019. 424 с.
6. Конверський А.Є. Традиційна логіка : підручник. Київ : Центр навчальної
літератури, 2019. 452 с.
7. Колотілова Н. Логіка і риторика : монографія. Київ : Центр навчальної
літератури, 2019. 272 с.
8. Ряшко В.І. Логіка : навчальний посібник. Київ : Центр навчальної літератури,
2019. 328 с.
9. Тетарчук І.В. Логіка для юристів: навчальний посібник. Київ : ЦУЛ, 2021. 150
с.
10.Хоменко І.В. Логіка. Теорія і практика : підручник. Київ : Центр навчальної
літератури, 2019. 328 с.
Тема № 5. Простий категоричний силогізм
Семінарське заняття 10-11. Простий категоричний силогізм
Навчальна мета заняття: ознайомитись з особливостями простого категоричного
силогізму, навчитись формулювати силогізми, визначати їх фігуру і модус.
Кількість годин: 4
1.
2.
3.
4.
5.

Навчальні питання:
Опосередковані умовиводи.
Дедуктивні умовиводи.
Поняття простого категоричного силогізму.
Фігури простого категоричного силогізму.
Модуси простого категоричного силогізму.
Методичні рекомендації до вивчення теми

Дедуктивні міркування можуть застосовуватися на практиці у процесі аргументації
власної точки зору і критики позиції супротивника. Залежно від положення середнього
терміну у засновках розрізняють чотири фігури силогізму, кожна з яких має свої
особливі правила. Особливо часто вони застосовуються в слідчій і оперативнорозшуковій роботі, коли доводиться будувати і перевіряти різного роду версії з приводу
тих, що цікавлять слідчі органи обставин. Знання правил цих висновків застереже від
можливих помилок при їх використанні в практиці мислення.

Силогізм - це такий умовивід, в якому встановлюється зв'язок між крайніми
термінами у висновку на підставі їх відношення до середнього терміну у засновках.
Ознайомившись зі структурою силогізму, зокрема запам'ятавши, що висновок у ньому
робиться з крайніх термінів, можна піддатись ілюзії, ніби вже осягнуто всі секрети
побудови силогізму. Правила термінів: термін, який є нерозподіленим у засновку, не
може бути розподіленим у висновку; кожен силогізм повинен мати три, і тільки три,
терміни. Порушення цього правила веде до логічної помилки, яка називається
«почетверінням термінів». Ця помилка є одним із виявів порушення закону тотожності.
Правила щодо засновків силогізму: з двох заперечних засновків не можна зробити
ніякого висновку; з двох часткових засновків не можна зробити ніякого висновку: якщо
один із засновків заперечний, то й висновок (якщо він взагалі можливий) теж є
заперечним; якщо один із засновків частковий, то й висновок (якщо він взагалі
можливий) теж є частковим; якщо обидва засновки стверджувальні, то й висновок (якщо
він взагалі можливий) теж є стверджувальним.
Питання цільових виступів студентів
1.
2.
3.
4.
5.

Опосередковані умовиводи.
Простий категоричний силогізм.
Аксіома силогізму.
Типологія правил висновку.
Правила фігур простого категоричного умовиводу.
Теми рефератів

1.
2.
3.
4.

Методи встановлення причинних зв’язків між явищами.
Особливості побудови умовиводів різних видів.
Особливості фігур простого категоричного силогізму.
Модуси простого категоричного силогізму.
Література

1. Бандурка О. М., О.В. Тягло. Юридична логіка : підручник] 2-е видання,
переробл. і доповн. Харків : Золота миля, 2017. 216 с.
2. Войтенко Д.О., Качурова С.В., Невельська-Гордєєва. Логіка в запитаннях і
відповідях : навчальний посібник / за заг. ред. О.П. Невельської-Гордєєвої.
Харків: Право, 2019. 126 с.
3. Геращенко Т.Г. Логіка : робочий зошит для вик. практ. завдань та сам. роботи
студ. денної форми навчання. Суми: СФ ХНУВС, 2018. 80 с.
URL:http://www.sumy.univd.edu.ua
4. Кислюк К.В. Логіка : конспект лекцій. Київ : Кондор, 2016. 92 с.
5. Конверський А.Є. Логіка : підручник для студентів юридичних факультетів.
Київ : Центр навчальної літератури, 2019. 424 с.
6. Конверський А.Є. Традиційна логіка : підручник. Київ : Центр навчальної
літератури, 2019. 452 с.
7. Колотілова Н. Логіка і риторика : монографія. Київ : Центр навчальної
літератури, 2019. 272 с.
8. Ряшко В.І. Логіка : навчальний посібник. Київ : Центр навчальної літератури,
2019. 328 с.

9. Тетарчук І.В. Логіка для юристів: навчальний посібник. Київ : ЦУЛ, 2021. 150
с.
10.Хоменко І.В. Логіка. Теорія і практика : підручник. Київ : Центр навчальної
літератури, 2019. 328 с.
Тема № 6. Складні та складноскорочені умовиводи
Семінарське заняття 12-13. Складні та складноскорочені умовиводи
Навчальна мета заняття: ознайомитись з особливостями складних умовиводів
(полісилогізмів), специфікою складноскорочених умовиводів (сорит, епіхейрема).
Кількість годин: 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Навчальні питання:
Скорочені силогізми.
Види ентимеми.
Складні силогізми (полісилогізми).
Структура полісилогізму.
Складноскорочені силогізми.
Види сориту.
Епіхейрема як складноскорочений силогізм.

Методичні рекомендації до вивчення теми
Силогізм - це такий умовивід, в якому встановлюється зв'язок між крайніми
термінами у висновку на підставі їх відношення до середнього терміну в засновках».
Ознайомившись зі структурою силогізму, зокрема запам'ятавши, що висновок у ньому
робиться з крайніх термінів, можна піддатись ілюзії, ніби вже осягнуто всі секрети
побудови силогізму.
Логічну структуру, в якої новий силогізм будується за допомогою вже отриманого
силогізму, називають складним силогізмом, або полісилогізмом. Полісилогізмом
(складним силогізмом) називають два або декілька логічно зв'язаних між собою простих
категоричних силогізмів, наслідок одного з яких є засновком іншого. Вирізняють
силогізми прогресивні і регресивні. Якщо наслідок першого силогізму є більшим
засновком наступного силогізму, то полісилогізм називають прогресивним. Регресивним
називають такий полісилогізм, у якому висновок попереднього силогізму стає меншим
засновком наступного.
Силогізм, в якому пропущений один із засновків чи висновків, називається
скороченим силогізмом, або ентимемою. «Ентимема» в перекладі з грецької мови на
українську означає «у думках». Ця назва показує, що інша частина силогізму не
висловлюється, але мається на увазі. Можна виділити два види складноскорочених
силогізмів: сорит і епіхейрема. Сорит (в перекладі з грец. на українську мову означає
«купа» засновків). Сорит – складноскорочений силогізм, у якому не висловлюються, а
маються на увазі більші або менші засновки і всі висновки, крім останнього. Розрізняють
прогресивний (гокленієвський) і регресивний (арістотелівський) сорит. Епіхейремою
називається такий складноскорочений силогізм, у котрому засновками є ентимеми.
Питання цільових виступів студентів
1. Полісилогізми у логіці.

2. Ентимема як вид силогізму.
3. Особливості сориту.
4. Епіхейрема у логіці.
Теми рефератів
1.
2.
3.
4.
5.

Сутність гокленієвського сориту.
Прогресивний полісилогізм.
Регресивний полісилогізм.
Аристотелівський сорит.
Епіхейрема як складноскорочений силогізм.
Література
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Тема № 7. .Гіпотеза і аргументація. Доведення і спростування
.

Семінарське заняття 14-15. Гіпотеза і аргументація. Доведення і спростування
Навчальна мета заняття: ознайомитись з основами теорії аргументації, навчитись
підтверджувати чи доводити свої думки, спростовувати тези опонентів, ідентифікувати і
долати помилки в аргументації, формувати культуру відстоювання своїх думок перед
опонентом.
Кількість годин: 4
1.
2.
3.
4.

Навчальні питання:
Поняття гіпотези та її структура.
Види гіпотез.
Поняття логічної аргументації.
Пряма аргументація,

5. Непряма аргументація.
6. Доведення та його види.
7. Способи спростування.
Методичні рекомендації до вивчення теми
Гіпотеза - науково обґрунтоване твердження відносно факту (події, явища),
істинність якого в даний момент часу і в силу певних обставин не може бути доведеною.
У процесі пізнання ми застосовуємо гіпотези, якщо: а) неможливо в силу певних
обставин отримати факти досліду; б) за допомогою дослідних фактів немає можливості
пояснити причину явищ (подій) або зв'язків між ними; в) факти, здобуті шляхом
досліду, суперечать визнаним науковим положенням. У залежності від того, що
пояснює гіпотеза - явище (подію) у цілому або окрему властивість явища - розрізняють
гіпотези загальні і часткові. В залежності від кінцевої мети виокремлюють гіпотези
наукові і робочі (допоміжні).
Вивчення аргументації слід починати із з’ясування її структури (теза, аргументи,
демонстрація), місця і ролі окремих її елементів в процесі встановлення істини. Слід
чітко засвоїти правила і помилки по відношенню до кожного елементу доказу. Важливо
засвоїти способи доказу і спростування. Аргументація у найбільш широкому розумінні
слова - це процес обґрунтування людиною певного положення (твердження, гіпотези,
концепції) з метою переконання в його істинності, слушності. У структурі аргументації
відрізняють: тезу; аргументи; форму (схему).
Прямим називають обґрунтування тези без звернення до конкуруючих з тезою
припущень. Пряме доведення може приймати форму дедуктивних умовиводів, індукції,
аналогії. Непрямим називають доведення тези шляхом встановлення хибності антитези
чи інших конкуруючих з тезою припущень. Спростування - це логічна операція,
спрямована на зруйнування раніше виконаного процесу аргументації. За формою
вираження буває неявною і явною.
Доказова аргументація - це не що інше, як доведення. Доведення можна визначити
як встановлення істинності тези з використанням логічних засобів за допомогою
аргументів, істинність яких вже заздалегідь визначена. Формою такої аргументації
повинно бути дедуктивне міркування. Теза в цьому випадку - достовірне твердження.
Основна задача доведення полягає у ствердженні істинності певної тези. Саме цим воно
відрізняється від інших розумових процедур, які покликані тільки частково підтримати
тезу, надати їй більшої або меншої переконливості. Недоказова аргументація буває трьох
видів: 1) істинність аргументів, зокрема деяких з них, не встановлена; 2) аргументи є
достовірними твердженнями, тобто їх істинність вже встановлена; 3) аргументи не є
достовірними твердженнями.
Питання цільових виступів студентів
1.
2.
3.
4.
5.

Гіпотеза та її види.
Будова та види доведення.
Спростування аргументів.
Спростування демонстрації.
Правила доведення і спростування.
Теми рефератів

1. Алгоритм критики.

2.
3.
4.
5.

Підстави і сутність критики.
Правила доведення і спростування.
Помилки у доведенні.
Логічна характеристика спростування.
Література
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